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Skavanker, lidelser og sygdomme Hvor hyppigt
forekommer
konstateret i svensk RAS.
problemet hos
DKK hunde?
Tallet angives
i procent
f.eks. hos
10% af racen.

Øreinflamationer

Caratact

Vurderingssag
Der foreligger
Ingen konkrete tal, men et
meget kendt
problem

Tallene fra
DKKs hunde
Danske tal:
web vurderes
til ikke at væ238 individer øjenlyst i perioden
re retvisende,
2000-2009. I alt 448 øjenlysninger hvorfor en
analyse af
206 gange intet påvist
disse ikke
211 gange Distichaisis påvist (dette fører til et
tal er sandsynligvis meget højere da retvisende
dette ikke blev anført i mange øjen- billede af prolysninger indtil for få år siden
blemet
16 gange påvist Retinal Dysplasi
1 gang Mistænkt Retinal Dysplasi
5 gange Corenea Dystrofi påvist

Hvor alvorligt vurderer
I problemet
til at være
for hunden?
Tallet angives på en
skala fra 110 med 10
som det
mest alvorlige.
8-9

Hvor alvor- Kommentarer
ligt vurderer
I problemet
til at være
for hundeejeren? Tallet
angives på
en skala fra
1-10 med 10
som det mest
alvorlige.
Alm. hundeejer
8-9
__________
Opdrætter:
1-2

For flertallet af amerikanere vil
problemet
være en 1

For alm
hundeejer

Der finde
dog enkelte
hvor problemet fører
til total
blindhed og
derfor vil
være 8-10

For opdrætter

1

10, da der er
avlsforbud
på disse

AC ører har altid
været et område
med problemer.
Disse problemer
opstår oftest på
grund af manglende hygiejne og
trimning.

1 gang etropion
0 gannge PRA
1 gang PMM
2 gange PHTVL/PHPV
3 gange Ektropion/makrobefaron
PRA

0%

10

10

PRA ikke påvist en eneste gang de
seneste 10 år

Der er ikke problemer med PRA
i de amerikanske
cockere.
Der kan nu DNA
testes for det.

Retinaldysplaci (RD)

6-7%

1

1

DK
HD-A 50%
HD-B 32%
HD-C 12%
HD-D 4%
HD-E 2%

For den
For alm.
almindelige hundeejer
familie
hund vurde- 1
res det som
1
For opdrætFor den
ter:
super aktive
konkurrence 10, gr. avlshund 5-6
forbud

16 gange påvist, flere frifundet ved
senere øjenlysninger
1 gang mistænkt senere påvist RD

HD, i sverige har de ikke HD krav
og der er HD fotograferet 225 hunde i perioden 1971-2004, ikke
mange når der fødes i snit 500-600
hvalpe årligt i sverig

RD opfattes ikke
som et særligt
stort problem på
Amerikaneren,
det opstår med
jævne mellem
rum ved øjenlysning, men man
kan så konstatere
at ved øjenlysninger senere i
livet er hundene
fri for RD, faktisk vokset fra det
HD er generelt
ikke et problem
på amerikaneren.
Hunde med HD
lider sjældent,
grundet deres
lille størrelse og
lave vægt belastes hofterne ikke
i samme grad så
større hunde.
Det er ikke
unormalt at se

amerikanere med
HD-D og HD-E
status danse rundt
på bagben

Epilepsi

Vides ikke da 10
dette ikke er
noget man
ikke rigtigt
taler om

Korsbåndsskader

>1%

Hud infektioner

10

10

10

Der findes Epilepsi i Amerikanske Cockere, men
hvor stor grad de
findes er ikke
klarlagt. Det vides også at der i
USA er nogle
kendte avlshanner der har produceret ganske
meget af deres
afkom med Epilepsi. En enkelt
med op mod 60
% af sit afkom
har fået konstateret denne sygdom. Denne han
findes også nogle
steder i Skandinaviske stambøger
10
Korsbåndsskader
er ganske alvorligt når det sker
enten betyder det
aflivning eller en
meget bekostelig
operaton, hvor
man ikke altid
kan garantere en
godt resultat.
Alm. hunde- Hud infektioner
ejer:
finder der i mange afarter hos
10
amerikaneren,
dog synes der en
tendens til at disOpdrætter:
se er mere udbred
på particolor.

1-2

Desuden er problemet ofte størst
fænomenet
på familie huner ikke så
den og ikke så
stort hos den stort hos opdrætseriøse optere. Typisk fordi
drætter der
den almene famihar fokus på lie hund ikke får
hygiejne og den optimale
pelspleje i
pelspleje med
dagligdagen filter m.v. til følge hvor fugt og
manglende ”ventilation” til huden
medføre mange
hudproblemer.
Hundefrisører i
DK ser mange af
denne type problemer, med familie hunden

Skavanker, lidelser og sygdomme, som ikke er anført i RAS,
men som vi kender blandt danske
DKK hunde.
Navlebrok
20%

1

1

Det største problem ved navle
brok er ikke navlebrokken men de
danske dyrlæger
der elsker at operere for dette. De
fleste navlebrok
er så små og ubetydelige at dette
ikke er nødvendigt, men dyrlægerne gør dem til
et problem

Stofskifte

3-7%

7-8

4-6

I mange tilfælde
forveksler dyrlægerne i Danmark
stofskifte problemer på amerikaneren med allergi problemer
og analyserer for
117 ting uden at
nå et resultat og
påbegynder behandlinger mod
allergi uden enligt at være sikker på at det er
problemet. I USA
er stofskifte problemer et velkendt problem på
amerikaneren og
kan behandles
relativt enkelt
medicinsk.

Hjerneblødninger

10% af hannerne

2-3

2-3

1

1

Af en eller anden
grund er det oftes
hanner der rammes af hjeneblødninger. I
langt den overvejende del af tilfældende lever
amerikaneren
videre efter en
hjerneblødning
uden de store
men, måske en
smule ”skæv” i
hoved, men man
skal ofte kende
hunden godt for
at set det
Distiaciasis er
særdeles ofte
forekommende
på den amerikanske cocker, ifølge
en af Danmarks

1-2% af tæverne

Distiaciasis

Dette er ikke altid blevet noteret på
øjenlysningsattesten.

80-90%

Patella

Vides ikke ej
undersøgt

AD

2 testet
1 med 0
1 med 1

Temperament

ældre aktive
øjendyrlæger, er
det nærmest et
sjældent syn at
finde en uden
distichaisis.
Amerikaneren er
ikke nævneværdigt generet af
disse som visse
andre racer.
Ifølge en af de få
dyrlæger i DK
der ser en del
amerikanere vurdere han at Patella er et større
problem en HD.

Ingen baggrund for
vurdering,
men højst
sandsynligt
smertefuldt
når knæskallen vrider ud af
led
1

1

3

3

Amerikaneren
skal være en kærlig og hengiven
hund med et sødt
temperement.
Dog er der forskel på hel farvede og flerfarvede
temperamenter.
Den helfarvede er
ofte meget stabil
i syn psyke og
ikke nær så arbejdes krævende
i socialiserings
perioden som
particolor amerikaneren som der
virkelig skal arbejdes meget
med for at opnå
en stabil psyke.
Ellers kan de

Musetænder

Lever/Nyre

Overtypnings/eksteriørproblemer
konstateret i svensk dommervejledning.

15%

6-7

3

nem komme til at
fremstå sky og
lidt bange.
Der er linier hvor
tænderne er blevet for små og
nærmest passer
bedre på en langt
mindre race, udfaldet er ofte også at hunde med
disse små tænder
i en relativ ung
alder taber tænde.
Samt at bidet i
mange tilfælde
ender som saksebid med tiden, da
tænderne ikke på
naturligvis holdes
på plades af det
korrekte bid.
Vi ved fra hvalpekøbere at der
fra en tidligere
DKK-kennel
(den kennel er
ikke medlem af
DKK p.t.) at
hvalpe der fra har
problemer med
lever- og nyresvigt, med dødelig udgang omkring 2-3 årsalderen. Kennel skulle efter forlydner
være på vej tilbage i DKK regi.
Denne kennel
driver en særdeles tæt avl på
nevø/niece ect.

Forkort næseparti, med vejrtrækningsproblemer
Øjen problemer på grund af ekstrem kort rund skalle

Underudviklet brystkasse

Vores vurdering
er at dette ikke er
tilfældet i DK
Den type hoveder
der her beskrives
er det vi kalder
overdone hoveder som ikke
findes i særlig
stor stil på den
amerikanske
cocker
Dette fokusproblem er kun noget der er i fokus
i Sverige, ingen
andre steder er
dette i fokus,
heller ikke i racens hjemland
USA.
Vores vurdering
er at generelt er
der fornuftige
brystkasser på de
danske amerikanere, dog kan der
på nogle linier
være en tendens
til at brystbenet
er en anelse kort

Overtypnings/eksteriørproblemer
som ikke er anført i svensk dommervejledning, men som vi kender fra danske hunde.
Manglende toplines og bløde rygge

Et af de vigtigste
karakteristika ved
den Amerikanske
Cocker er den
skrå topline i
bevægelse. Desværre er der i dag
en tendens til at
dommerne
glemmer denne
meget vigtige

ting på amerikaneren og tager
som en selvfølge
at en topline er
som på den engelske cocker.
Vores vurdering
er at den korrekte
topline er ved at
forsvinde på rigtigt mange hunde
og at op mod
90% af amerikanerne i dag har en
topline der mere
ligner en eng.
Cockers.
Houndhoveder

Amerikaneren
skal have et ædelt
hoved uden løst
skind i hoved og
på hals, men
gennem de senere
år der opstået en
tendens til flere
og flere amerikaner med ”hound”
hoveder men løse
kinder og alt for
meget halshud.

Størrelser

Ifølge standarden
har en amerikansk cocker han
en ideal størrelse
på 38 cm og for
en tæve 35,6 cm,
hunde over henholdsvis 39,4 og
36,8 skal ifølge
standarden diskvalificeres og
hunde under henholdsvis 36,8 og
34,3 skal trækkes
i præmiering. Det
er dog sjældent

set at hunde der
ifølge standarden
er for store bliver
dette. Alt for ofte
bliver især disse
store hanner højt
placeret men
hanner af ideal
størrelse bliver
betragtet som
små tøser……………

Pelse

Der er på amerikaneren meget
stor forskel på
pelse alt efter
farve, fx har en
del particolor
pelse har stort set
ingen uld og der
derfor som ”den
jagthund” en
Amerikaner nu er
ikke særligt beskyttet mod kulde
og regn, den syner i mange tilfælde heller ikke
så storpelset som
de helfarvede
De buff har en
mere vanskelig
pels og tæve taber ofte det meste
pelse i første løbetid, dette betragtes så af
dommerne som
forkert pelskvalitet og der dømmes ned på dette,
pelskvaliteten er
faktisk ok på
disse hunde.

De sorte er nok
dem der generelt
har den stærkeste
pels.
Generelt oplever
vi nogle dommere som ikke er
klar over hvor
store forskelle
der er i struktur,
mængder osv.
mellem de forskellige farver.

Hvis der er angivet mere end 5 forhold i RAS eller mere ned 3 forhold i den svenske dommervejledning eller I mangler felter til at supplere med danske iagttagelser, bedes I enten selv indsætte
flere rækker eller bruge to skemaer. Men vi vil meget gerne have, at I benytter skemaet og ikke blot
oplister på anden vis.

EN AMRIKANSK COCKER ER EN ROBUST KORT OG KOMPAKT
HUND. DET MINDSTE MEDLEM AF JAGTHUNDE GRUPPEN !!!!!!

